Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 16. 2. 2022
Přítomni osobně:

R. Bradáč, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, T. Samek, J. Šlégr,
L. Veselý
Přítomni na videokonferenci:
Omluveni:
M. Doktor
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
P. Matocha
Hosté:
P. Dvořák, D. Břinčil, Z. Šámal, R. Týmová, P. Mrzena, M. Petrman
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
4. Informace generálního ředitele
5. Materiály z Dozorčí komise
6. Aktualizace dlouhodobých plánů 2022 – 2026
7. Analýza předvolebního vysílání ČT – doplnění
8. Zpráva o programu ČT24
9. Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání v roce 2021
10. Aktualizace KPI GŘ
11. Stížnosti a podněty
12. Různé
13. Závěr

1) Schválení programu jednání, zahájení
Návrh předsedy P. Matochy: Přesunutí bodu 9. Zpráva o měření veřejné hodnoty
vysílání v roce 2021 na příští jednání rady tj. 2. 3. 2022.
Usnesení č. 18/02/22: Rada po projednání schvaluje program jednání v pozměněném znění:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
4. Informace generálního ředitele
5. Materiály z Dozorčí komise
6. Aktualizace dlouhodobých plánů 2022 – 2026
7. Analýza předvolebního vysílání ČT – doplnění
8. Zpráva o programu ČT24
9. Aktualizace KPI GŘ
10. Stížnosti a podněty
11. Různé
12. Závěr
(7:0:1) Návrh byl přijat. R. Bradáč se ZDRŽEL hlasování.
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2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 19/02/22: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Roman Bradáč a Lubomír
Veselý a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 20/02/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o programu ČT24 za rok 2021“.
Hodnotící zprávou pověřuje radního Romana Bradáče.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 21/02/22: Rada obdržela materiál „Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání
v roce 2021“. Hodnotící zprávou pověřuje radního Romana Bradáče.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 22/02/22: Rada obdržela materiál „Analýza předvolebního vysílání ČT –
doplnění“. Hodnotící zprávou pověřuje předsedu Pavla Matochu.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

4) Informace generálního ředitele
Viz Příloha č. 1 tohoto zápisu

5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 23/02/22: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání dozorčí komise RČT ze dne
26. 1. 2022.
(Příloha č. 2)
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 24/02/22: Rada bere na vědomí zápis z 2. jednání dozorčí komise RČT ze dne 9.
2. 2022.
(Příloha č. 3)
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 25/02/22: Rada žádá DK o dodání aktuální informace o stavu výběrového řízení,
týkajícího se poskytování externích auditorských služeb pro ČT a to v termínu do 11. 3. 2022.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 26/02/22: Rada žádá DK o doplnění zprávy z kontrolního šetření č. 1 z 1. čtvrtletí
2022.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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6) Aktualizace dlouhodobých plánů 2022 – 2026
Usnesení č. 27/02/22: Rada po projednání a vypořádání připomínek schvaluje „Dlouhodobé
plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na
léta 2022 – 2026“.
(7:0:1) Návrh byl přijat. R. Kühn se ZDRŽEL hlasování.
Usnesení č. 28/02/22: Rada mění periodocitu předkládání aktualizace dlouhodobých plánů
z půlroční frekvence na roční frekvenci. Rada žádá o předložení aktualizace dlouhodobých
plánů k 31. 8. 2023 a pak každý rok k 31. 8. Rada tímto ruší své usnesení č. 248/20/20.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

7) Analýza předvolebního vysílání ČT – doplnění
Usnesení č. 29/02/22: Rada žádá o doplnění předloženého materiálu Analýza předvolebního
vysílání ČT od společnosti Mediatenor a to v termínu do 23. 2. 2022. Konkrétně žádá o:
a) celkový graf (i s číselnými údaji) za všechny analyzované televizní relace v daném
období dohromady, který zobrazí intenzitu a tón medializace politických stran a koalic a
politiků
b) celkový graf (i s číselnými údaji) za všechny analyzované televizní diskuzní relace v
daném období dohromady, který zobrazí konfrontačnosti moderátora vůči jednotlivým
politikům a také sloučeně dle politických stran a koalic (viz s. 105)
c) doplnění grafů na s. 10, 19, 89 o číselné údaje dle jednotlivých tónů medializace (jako je
uvedeno např. na s. 64 v grafu konfrontačnosti moderátora)
d) Statistiku pozvaných politiků (tedy nejen přijatých pozvání) do jednotlivých pořadů, jak je
na s. 24 předloženého materiálu uvedeno, že Česká televize takovou statistikou disponuje.
(4:1:3) Návrh nebyl přijat.
P. Matocha, J. Šlégr, V. Karmazín, R. Bradáč hlasovali PRO.
R. Kühn hlasoval PROTI.
P. Kysilka, L. Veselý, T. Samek se ZDRŽELI hlasování.

8) Zpráva o programu ČT24
Usnesení č. 30/02/22: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o programu ČT24“ a žádá
generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. ledna 2023.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

9) Aktualizace KPI GŘ
Usnesení č. 31/02/22: Rada schvaluje kritéria pro hodnocení generálního ředitele pro rok
2022.
(7:0:0) Návrh byl přijat. L. Veselý byl mimo místnost.
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10) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 32/02/22: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti:
čj. e4/22
čj. e14/22
čj. e16/22
čj. e18/22
čj. e19/22
čj. e24/22
čj. e26/22
čj. e27/22
čj. e28/22
čj. e38/22
čj. e39/22
čj. e40/22
čj. e45/22
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 33/02/22: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření s termínem do 9. března
2022 tyto stížnosti:
čj. e51/22
čj. CT17792/22
čj. e37/22
čj. e41/22
čj. e49/22
čj. CT18503/21
čj. e397/21
čj. e437a/21
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 34/02/22: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o stavu
řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni a schvaluje navržené odpovědi.
(7:0:1) Návrh byl přijat. R. Kühn se ZDRŽEL hlasování.

11) Různé
a) Usnesení č. 35/02/22: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné mzdy v ČT za
rok 2021, která činila 46 239 Kč.
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
b) Usnesení č. 36/02/22: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů Rady
ČT v roce 2022 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění:
předseda ve výši 1,27
místopředseda 1,03
členové 0,8
a odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2022 ve výši:
předseda
40 500 Kč
místopředseda 33 600 Kč
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členové
30 200 Kč
(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
c) Usnesení č. 37/02/22: Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT:
KVĚTEN

18. 5. 2022

ČERVEN

22. 6. 2022

ČERVENEC

20. 7. 2022

SRPEN

17. 8. 2022

ZÁŘÍ

14. 9. 2022

ŘÍJEN

19. 10. 2022

LISTOPAD

16. 11. 2022

PROSINEC

7. 12. 2022

(8:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
d) Program 3. jednání Rady ČT v roce 2022, které se uskuteční ve středu dne 2. 3. 2022
v Praze, bude upřesněn v pozvánce.

12) Závěr

Mgr. Pavel Matocha
předseda Rady ČT

Přílohy:
1) Informace generálního ředitele
2) Zápis z 1. jednání dozorčí komise RČT
3) Zápis z 2. jednání dozorčí komise RČT
4)
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Roman Bradáč

Bc. Lubomír Veselý
5

Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT
Informace generálního ředitele České televize
Materiál pro 2. jednání Rady ČT dne 16. února 2022
1. Letošní 72. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale v tomto týdnu představil
třídílnou minisérii Podezření, kterou pro Českou televizi napsal scenárista Štěpán Hulík. Dílo
bylo uvedeno v zahraniční premiéře v prestižní sekci Berlinale Series jako historicky první
seriál nejen z Česka, ale také ze střední a východní Evropy. Televizní premiéra Podezření je
nachystaná na březen.
2. Shodně 13 nominací na Českého lva, nejvíce ze všech loňských filmových a televizních
projektů, získaly tragikomické drama Okupace a životopisný snímek Zátopek, na jejichž
vzniku se podílela Česká televize. Z televizní tvorby pět nominací získala minisérie České
televize Božena. O nejlepší televizní seriál za loňský rok budou bez další konkurence bojovat
pouze projekty České televize Kukačky, Ochránce a Zločiny Velké Prahy.
Navzdory pandemii se loni podařilo do kin uvést na čtyři desítky filmů koprodukovaných
Českou televizí. Kromě čtrnácti hraných snímků také dvaadvacet dokumentárních a tři
animované – mezi nimi i mezinárodně uznávaný celovečerní animovaný snímek Moje slunce
Mad, nominovaný ve čtyřech kategoriích Českých lvů, a Myši patří do nebe, ve dvou
kategoriích. Z dokumentární tvorby přidělili akademici po dvou nominacích snímku Láska
pod kapotou a po jedné nominaci Jednotce intenzivního života, Nové šichtě a Snům
o toulavých kočkách.
Slavnostní vyhlášení vítězů Českého lva uvede Česká televize v přímém přenosu
z pražského Rudolfina v sobotu 5. března.
3. Až do neděle 20. února Česká televize odvysílá 240 premiérových hodin z letošních Zimních
olympijských her v Pekingu. Ty jsou pro Českou televizi již třetí olympijskou akcí v roli
nevýhradního vysílatele, kdy podmínky tzv. podlicence dovolují odvysílat pouze omezený
počet premiérových hodin. Na stanici ČT sport a na webu tak diváci mohou sledovat
především disciplíny s medailovými ambicemi českých reprezentantů a starty českých
sportovců, přičemž program na streamu se dle podmínek sublicence musí shodovat
s televizním programem. Kromě premiérového programu Česká televize nabízí také
každodenní souhrn olympijského dne a reprízy nejdůležitějších soutěží.
4. O uplynulém víkendu byla Česká televize generálním mediálním partnerem 55. ročníku
největšího masového závodu v běhu na lyžích ve střední Evropě - Jizerské padesátky. Na
programu ČT2 nabídla přenos závodu, diváci mohli sledovat také zpravodajství z přípravy a
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průběhu jednotlivých okruhů a tradiční součástí byla rovněž rodinná verze závodu – ČT
Jizerská 10.
5. Česká televize se zapojila do tzv. Milostivého léta, které umožnilo lidem zbavit se exekucí na
dluhy u veřejných institucí, a to bez penále, úroků a dalších plateb. Česká televize při této
příležitosti rozeslala dlužníkům, u kterých byl dluh vymáhán exekucí, dopisy s podrobnými
informacemi, včetně návodu správného postupu. Součástí dopisu, který byl inspirován
veřejnými materiály Člověka v tísni, byl rovněž formulář, který dlužníkům pomáhal
v komunikaci s exekutorským úřadem. Ke konci ledna byl průběžný počet ukončených
exekucí díky využití Milostivého léta přes 600 fyzických osob.
S pravidly a podmínkami využití Milostivého léta Česká televize veřejnost podrobně
seznamovala na svých internetových stránkách. O související problematice průběžně
informuje také v rámci zpravodajství.
6. Na přelomu ledna a února byly udíleny výroční ceny, ve kterých Česká televize zaznamenala
několikanásobný úspěch. Ceny české filmové kritiky za rok 2021 ovládl koprodukční snímek
České televize Okupace, který získal cenu za nejlepší film, nejlepší režii i scénář. Jako
nejlepší dokument byla vyhlášena Jednotka intenzivního života. Česká televize byla součástí
i všech dalších oceněných projektů s výjimkou ceny pro nejlepší krátký film.
Mezi českotelevizními projekty, které byly oceněny v rámci letošního ročníku cen Trilobit,
pořádaných Českým filmovým a televizním svazem Fites, nechyběly filmy Moje slunce Mad,
Jednotka intenzivního života, Sny o toulavých kočkách, Lidi krve a Ochránce. Porota pak
České televizi udělila také Zvláštní anticenu Citrón, a to „za dramaturgický plán hrané
seriálové tvorby na rok 2022“.
7. Premiérový seriál České televize Devadesátky, vysílaný uplynulých šest nedělních večerů,
zaznamenal mimořádný divácký zájem. Každá z epizod přilákala k obrazovkám v průměru
2,23 milionu diváků starších patnácti let, tedy takřka polovinu všech, kteří měli v danou dobu
zapnutou televizi. Devadesátky se tak staly vůbec nejsledovanějším českým seriálem
na všech tuzemských stanicích od roku 2004 a na přední příčky dosáhl i v odložené televizní
a internetové sledovanosti.
Devadesátky doplňoval

každý čtvrteční

večer

dokumentární cyklus

Polosvět.

Pět

odvysílaných epizod si v průměru nenechalo ujít bezmála 560 tisíc diváků, poslední epizodu
uvede Česká televize tento čtvrtek na Dvojce.
8. V minulých týdnech měly v kinech premiéru snímky, na kterých se podílela Česká televize.
Byly jimi nová česká komedie režiséra Jiřího Havelky Mimořádná událost a také novinka v
podobě pokračování pohádky - Tajemství staré bambitky 2.
9. Soutěž Kde domov můj? v minulém týdnu uvedla svůj jubilejní tisící díl. Pořad se poprvé
objevil na televizních obrazovkách před více než šesti lety, a to v pondělí 4. ledna 2016.
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Vědomostní soutěž se vedle propagace vlastivědných znalostí pravidelně zapojuje
do podpory neziskových organizací v rámci benefičních speciálů České televize. V prvním
pololetí roku 2022 plánuje Česká televize natočit a odvysílat další dva benefiční díly
pro neziskové organizace a jeden speciální díl, ve kterém budou soutěžit učitelé zapojeni
do projektu ČT edu.

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 1. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 26. 1. 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

E. Hubková, P. Juchelka - videokonference, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová
P. Dvořák, D. Břinčil, A. Lukasíková – videokonference, P. Hanuš, auditoři spol. EY
(I. Liškařová, M. Červenka)

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající: M. Petrman

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na
základě par. 8a odst. 9 zákona o České televizi – dokumentace per rollam
hlasování
3. Plán kontrolní činnosti na 1Q22 – diskuse a určení zpravodajů
4. Pravidelný měsíční reporting – listopad a předběžné výsledky některých
ukazatelů za prosinec 2021 – David Břinčil
5. Diskuse s externím auditorem po skončení předauditu roku 2021 – rizikové
oblasti, auditorské a účetní postupy
6. Informace o činnosti interního auditu – koordinace (Andrea Lukasíková)
7. Distribuce signálu – seznámení se s problematikou strategie distribuce
obsahu k divákům - distribuční síť, satelit, DVB-T2, poplatky za přidělené
kmitočty, nová média, nové platformy zpravodajství (Pavel Hanuš)
8. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT
9. Různé
Ad 1) Zahájení
Bez usnesení
Ad 2) Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na základě
par.
8a odst. 9 zákona o České televizi – dokumentace per rollam hlasování
Usnesení č. DK 01/01/22
8

Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT
na základě par. 8a odst. 9 zákona o České televizi
DK v 4Q21 zasedala 4krát a provedla tyto činnosti:
- Projednala výsledky hospodaření ČT za srpen, září a říjen 2021;
- Vyslechla a projednala informace k Rozpočtu ČT na rok 2022 a k Dlouhodobým plánům
rozvoje 2021-2026, dále se na toto téma zástupci DK zúčastnili dvou pracovních jednání
Rady ČT;
- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT analýzu a doporučení týkající se
Dlouhodobých plánů rozvoje ČT 2021-2026;
- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT analýzu a doporučení týkající se
Rozpočtu ČT na rok 2022;
- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Vyjádření DK k záměru managementu
ČT nakládat s nemovitostmi a k Žádosti o udělení předchozího souhlasu s uzavřením
Smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o nájmu a smlouvy o vypořádání některých práv a
povinností souvisejících s realizací stavy Velkého městského okruhu;
- Vyslechla od interní auditorky stručné shrnutí výstupů auditních šetření za 2Q a 3Q roku
2021;
- Navrhla, projednala a schválila strategické směry kontrolní činnosti na rok 2022 a předložila
Radě ČT k projednání indikativní seznam oblastí, na které se chce zaměřit;
- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Zprávu o činnosti za 3Q21;
- Navrhla, projednala, schválila a předložila Radě ČT Plán kontrolní činnosti na 1Q22.
DK dále obdržela podklady a informace, zanalyzovala je, projednala s odpovědnými pracovníky ČT,
zpracovala, projednala na svých jednáních a předložila Radě ČT následující zprávu z kontrolního
šetření schváleného Radou, ze které plynou níže uvedená doporučení:


3_3Q_21 – Správa nemovitostí, využívání nemovitostí a náklady na údržbu vzhledem
k nevyužívaným prostorám
Doporučujeme rozšíření diskusí s vedením ČT v rámci aktualizací střednědobých a
dlouhodobých plánů o oblast plánů obnovy a rozvoje nemovitostního portfolia a hodnocení
úrovně pracovního zázemí ČT ve srovnání s odpovídajícími potřebami.
Konkrétně doporučujeme, i v krátkodobém až střednědobém horizontu, věnovat pozornost
problematice skladu dekorací a kostýmů, zázemí Zpravodajství a TS Ostrava.

V kontextu dlouhodobého plánování doporučujeme vést s vedením ČT dialog o perspektivnosti
užívání areálu KH.
(5:0:0)
Ad 3) Plán kontrolní činnosti na 1Q22 – diskuse a určení zpravodajů
Usnesení č. DK 02/01/22
DK projednala a schválila návrh na určení zpravodajů k jednotlivým činnostem schváleným Radou
na 1Q 2022.
Q12022
Kontrolní činnost
1. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT
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2. Kontrola Plánu investic a jeho čerpání za rok 2021 – Eva Hubková (2_1Q_2022)
3. Distribuce signálu – seznámení se s problematikou strategie distribuce obsahu k divákům,
identifikace oblastí k případnému detailnímu šetření – distribuční síť, satelit, DVB-T2,
poplatky za přidělené kmitočty, nová média, nové platformy zpravodajství – Petr Juchelka,
Jan Lamser (3_1Q_2022)
4. Koprodukce – seznámení se s problematikou a identifikace oblastí k případnému detailnímu
šetření, využití výstupů z Hloubkové analýzy nákladů – základní model, ekonomické
hodnocení, typy smluv, rozhodování o typu spolupráce na výrobě, rozhodování o rozpočtu,
následné vyúčtování, nastavení kontrolních mechanismů – Jan Lamser, Petr Juchelka
(4_1Q_2022)
5. Aktiva ČT nezachycená v účetnictví ČT – seznámení se s problematikou a identifikace
oblastí k případnému detailnímu šetření – zejména „velký“ archiv ČT a archiv zpravodajství
ČT – správa archivu pořadů a zpravodajství, využívání archivů, provázanost s tématem
Kolektivní správa autorů a provozovací honoráře – Michal Petrman, Zuzana Prokopcová
(5_1Q_2022)
Pravidelné činnosti
6. Diskuse s externím auditorem po skončení předauditu roku 2021 – rizikové oblasti,
auditorské a účetní postupy – Michal Petrman
7. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci za 4Q 2021 a měsíční
reporting, významné události – Michal Petrman
8. Informace o činnosti interního auditu – koordinace – Michal Petrman
9. Hloubková analýza nákladů ČT – seznámení se s výstupy projektu – Michal Petrman
10. Zpráva o činnosti DK ve čtvrtém čtvrtletí 2021 předkládaná Radě ČT na základě par. 8a
odst. 9 zákona o České televizi – Zuzana Prokopcová
11. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě ČT – Zuzana Prokopcová
(5:0:0)
Ad 4) Pravidelný měsíční reporting – listopad a předběžné výsledky některých ukazatelů
za prosinec 2021
Usnesení č. DK 03/01/22
DK projednala informaci o hospodaření ČT za listopad a vybrané ukazatele za prosinec roku 2021 a
konstatuje, že hospodaření probíhá v souladu s rozpočtem České televize.
(5:0:0)
Ad 5) Diskuse s externím auditorem po skončení předauditu roku 2021 – rizikové oblasti,
auditorské a účetní postupy
Usnesení č. DK 04/01/22
Auditoři informovali DK o stavu statutárního auditu účetní závěrky k 31. 12. 2021 a zvolených
auditorských postupech pro audit účetní závěrky 2021, a dále také položili členům DK otázky, které
souvisejí s povinným doptáváním členů statutárních či obdobných orgánů. Auditoři informovali DK o
tom, že v průběhu předauditu nebyly ujištěny žádné závažnější nedostatky.
(5:0:0)
Ad 6) Informace o činnosti interního auditu – koordinace
Usnesení č. DK 05/01/22
Andrea Lukasíková informovala DK o plánu činností interního auditu na první pololetí roku 2022.
10

(5:0:0)
Ad 7) Distribuce signálu – seznámení se s problematikou strategie distribuce obsahu
k divákům - distribuční síť, satelit, DVB-T2, poplatky za přidělené kmitočty, nová média, nové
platformy zpravodajství
Usnesení č. DK 06/01/22
Pavel Hanuš informoval DK o problematice distribuce signálu obecně, specificky v ČT a zasadil toto
do rámce stávající legislativy. Zároveň odpověděl na dotazy členů DK týkající se této problematiky i
v kontextu nákladů a investic a jejich zachycení v účetnictví. Členům DK bude poskytnuta
prezentace popisující problematiku distribuce signálu s upozorněním, že se jedná o důvěrný
materiál.
(5:0:0)
Ad 8) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT
Zuzana Prokopcová stručně informovala členy DK o stavu kontrolního šetření č. 1_1Q_2022
zadaného Radou ČT na jejím zasedání dne 8. 1. 2022.

Ad 9) Různé
Michal Petrman se omluvil z plánovaného zasedání DK dne 9/2/2022 a pověřil Zuzanu
Prokopcovou vedením tohoto zasedání.

Ing. Michal Petrman, CSc.
předseda dozorčí komise Rady ČT

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT
Zápis z 2. jednání dozorčí komise Rady České televize ze dne 9. 2. 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

E. Hubková (odešla v průběhu projednávání bodu 4), P. Juchelka, J. Lamser,
M. Petrman, Z. Prokopcová
D. Břinčil, A. Lukasíková

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající: M. Petrman

Program jednání:
1. Zahájení
2. Pravidelný měsíční reporting – informace o předběžných hospodářských výsledcích r. 2021
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3. Zpráva z kontrolního šetření dle zadání Rady – č. 1_1Q_2022 - KŠB – schválení zprávy
4. Zpráva o stavu řešení doporučení Dozorčí komise RČT za rok 2021
5. Projednání podnětů/zadání od Rady ČT
6. Různé

Ad 1) Zahájení
Bez usnesení

Ad 2) Pravidelný měsíční reporting – informace o předběžných hospodářských
výsledcích r. 2021
Usnesení č. DK 07/02/22
DK projednala informace o předběžných hospodářských výsledcích r. 2021 a bere je na vědomí.
(5:0:0)

Ad 3) Zpráva z kontrolního šetření dle zadání Rady – č. 1_1Q_2022 - KŠB – schválení
zprávy
Usnesení č. DK 08/02/22
Rada požádala DK o prošetření objednávky č. 22003030 na právní služby AK Kocián Šolc Balaštík
za 495.600 Kč + DPH, podepsané 23. 11. 2020 generálním ředitelem Petrem Dvořákem, a dále
právního posudku od AK Kocián Šolc Balaštík, nazvaného „Posouzení vztahů mezi generálním
ředitelem ČT a Radou ČT (dozorčí komisí Rady ČT), datované 30. 9. 2020. Zejména o zodpovězení
otázek, jaké právní služby byly na základě objednávky č. 22003030 České televizi poskytnuty a dále
na základě jaké objednávky byl dodán zmíněný právní posudek a zda proběhlo výběrové řízení na
dodání tohoto právního posudku. DK došla na základě svého šetření k následujícím závěrům:
České televizi bylo na základě objednávky č. 22003030 poskytnuto memorandum „Posouzení
vztahů mezi generálním ředitelem ČT a Radou ČT (dozorčí komisí Rady ČT)“.
Zmíněné memorandum bylo dodáno na základě zadání generálního ředitele a následně objednávky
č. 22003030, která objednává vypracování právního memoranda, analýzu zákonů, vnitřních
předpisů a konzultaci organizační struktury. Memorandum na všechny tyto aspekty objednávané
služby reaguje.
Zakázka byla zadána počátkem července 2020 a závěrečné memorandum bylo datováno 30. 9.
2020. Vedení ČT se po splnění předmětu zakázky rozhodlo pro větší přehlednost vystavit
standardní objednávku (č. 22003030) v listopadu 2020. Závěrečná faktura k této objednávce byla
vystavena v listopadu 2020 a uhrazena v prosinci 2020.
Tato zakázka svou výší nespadá pod zadávací řízení popsané v zákoně o zadávání veřejných
zakázek. Výběr dodavatele proběhl v souladu s vnitřním předpisem RGŘ 11/2020 Pravidla a
postupy pro zadávání veřejných zakázek a koncesí čl. 12.6. Poptávka měla formu zrychleného
průzkumu trhu mezi relevantními společnostmi, se kterými měla v té době Česká televize uzavřeny
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dlouhodobé smlouvy. Dvě AK byly vyloučeny rovnou kvůli nerelevantní specializaci a další dvě byly
osloveny telefonicky. Před započetím zakázky byl s vybranou právní kanceláří, která měla
relevantní referenci z podobné zakázky, dohodnut rozsah prací a jejich cena. Tento postup byl v
souladu s vnitřními předpisy ČT pro zadávání veřejných zakázek.
K zakázce byl předem dohodnut předmět plnění a pevný limit ceny a k faktuře za provedené služby
byl přiložen rozpis provedených prací konkrétních pracovníků AK a množství strávených hodin.
Výsledná fakturovaná částka bez DPH nepřekračuje dohodnutou limitní cenu. Plánované náklady
za rok 2020 v kapitole „audit, právní, daňové a ostatní poradenství“ byly dodrženy.
Doporučujeme vedení České televize věnovat zvláštní péči při specifikaci a administraci zakázek
poptávaných u dlouhodobých dodavatelů, kdy obsah plnění neodpovídá dlouhodobým uzavřeným
smlouvám.
Vzhledem ke složitosti problematiky corporate governance v prostředí ČT dané specifičností
postavení a zákonného ukotvení ČT a debatami nad uvažovanými změnami platné legislativy
doporučujeme vedení ČT zvážit pověření konkrétního člena vedení problematikou corporate
governance a zvážení navázání externí spolupráce s firmou, která se bude exkluzivně věnovat
těmto otázkám a v případě potřeby bude okamžitě k dispozici k řešení dané problematiky.
(5:0:0)

Ad 4) Zpráva o stavu řešení doporučení Dozorčí komise RČT za rok 2021
Usnesení č. DK 09/02/22
DK prodiskutovala předložený materiál s interní auditorkou, sdílela svůj názor zejména na odpovědi
na navržená doporučení v oblasti TV poplatků a právních služeb a materiál vzala na vědomí.
(4:0:1)

Ad 5) Projednání podnětů/zadání od Rady ČT
Bez usnesení

Ad 6) Různé
Další termín jednání DK: 9. 3. 2022

Ing. Michal Petrman, CSc.
předseda dozorčí komise Rady ČT
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